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ΘΕΜΑ  Κατ΄ εξαίρεση  λειτουργία καταστημάτων  την   Κυριακή  και τις αργίες 

κατά  την τουριστική  περίοδο στον Νομό Λασιθίου 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  ν. 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/27-12-2010 τ. Α΄) «Οργανισμός Περιφέρειας 

Κρήτης»,όπως ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ101/2010  τ.
. 

Α΄) «Για τον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 

του άρθρου 3 του ΠΔ 327/1992, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 

2224/1994 (ΦΕΚ Α΄ 112)  και ισχύει, 

4. Τα Π.Δ. 899/10-12-1976 ( ΦΕΚ – 329 Α΄)  όπως συμπληρώθηκε με το  664/77 (ΦΕΚ 222 Α΄)   « 

Περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας ως τουριστικών τόπων»,  

5.  Τις διατάξεις του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α΄ 112)  « Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών 

δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας 

και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις » όπως ισχύει, 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α΄202) «Αρχές και Κανόνες για την 

εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς 

Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης». 

7. Το γεγονός ότι κρίνεται  αναγκαίο, κατά την  τουριστική   περίοδο, να λειτουργούν  τις Κυριακές 

και τις ημέρες αργίας  τα καταστήματα που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση, σε  

τουριστικούς τόπους του Νομού,  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Αγ.  Νικόλαος.    19/03/2019 
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8. Το αριθμ.46797/26-2-2019.έγγραφό μας με το οποίο ζητούνται οι απόψεις των φορέων που  

ορίζει η κείμενη νομοθεσία, για την κατ΄ εξαίρεση  λειτουργία καταστημάτων  τις  Κυριακές  και 

τις αργίες , κατά  την τουριστική  περίοδο στον Νομό,  

9. Την εμπρόθεσμη  υποβολή σύμφωνης γνώμης  των παραπάνω  φορέων,  

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Επιτρέπουμε,  κατά την τουριστική περίοδο,  την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία την  Κυριακή  και τις 

ημέρες αργίας,   καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση, σε  περιοχές Δήμων του 

Νομού που είναι ανακηρυγμένοι ως τουριστικοί  τόποι.,  κατ΄  εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 42 

παρ. 1 του ν. 1892/1990. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 2224/1994 .. 

Από την παραπάνω απόφαση εξαιρούνται τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στη 

χερσαία ζώνη Τουριστικών  Λιμένων του Νομού, για τη λειτουργία των οποίων, τις συγκεκριμένες 

ημέρες, αρμόδια για την έκδοση  σχετικής απόφασης  υπηρεσία είναι ο φορέας διαχείρισης του 

Τουριστικού Λιμένα,  σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 2224/94 όπως συμπληρώθηκε  με 

το άρθρο 12 του ν. 4179/13. 

Το  ωράριο λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων  για τις συγκεκριμένες ημέρες και κατά  

την συγκεκριμένη περίοδο  ακολουθεί εκείνο των αναφερομένων στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990  (ΦΕΚ 

101 Α΄) όπως ισχύει. -+ 

Για το απασχολούμενο στις παραπάνω επιχειρήσεις προσωπικό ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. 

Τα υπόλοιπα καταστήματα ως προς τη λειτουργία τους ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία. 

.   Η απόφαση αυτή ισχύει από  1
η
  Απριλίου έως  15

η
 Νοεμβρίου εκάστου έτους ,  

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ 

 

            ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. Εμπορικούς  Συλλόγους Νομού  ( για  ενημέρωση των  μελών  τους) 

2. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης 

3. Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Λασιθίου 

4. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου 

5. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας- Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λασιθίου 

6. Δήμους  Νομού  (με την υποχρέωση να ορίσουν τις τουριστικές περιοχές   στους  τουριστικούς  

τόπους  αρμοδιότητάς τους.) 

7. Αστυνομική Δ/νση Λασιθίου  

8. Υπουργείο Τουρισμού – Τμήμα Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων 
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